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Abstract
Background and Aim: Physical fitness is a major contributor to combat readiness, and current military tests
do not measure it appropriately. The purpose of this study was to design a combat readiness test that could reliably
and consistently determine the level of physical fitness distinctly required prior to deployment into the battlefield.
Methods: The subjects of this study were military personnel with an average age of 30.5±4.14 years. After
the initial design of the test, content, criterion and discriminant validity were assessed. The reliability was
evaluated through the test-retest method. Physiological parameters such as heart rate and blood lactate as well as
Borg Rating of Perceived Exertion (RPE) were used to determine the severity of the designed test. Data analysis
was done by SPSS-18.
Results: The test was designed in a circuit and consisted of 11 items. After validity assessment, questions with
CVI (content validity index) and CVR (content validity ratio) of less than the limit were modified and corrected.
The validation process was repeated until the desired amount of CVR of 0.56 and the CVI greater than 0.79 were
obtained. There was a positive correlation between the time of the designed test and the time of the American
army combat readiness Test (ACRT). The time taken to complete the test was significantly different between elite
and non-elite volunteers was significantly different. A significant correlation was found between test and retest
results.
Conclusion: Results indicate that the test has acceptable content validity, criterion, discriminant validity, and
reliability. The physiological variables of heart rate and blood lactate concentration and RPE before and after the
test showed that the severity of the test was maximal.
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چکیده
زمینه و هدف :آمادگیجسمانی سهم عمدهای در آمادگی رزم دارد و آزمونهای فعلی ،آمادگیجسمانی مورد نیاز در رزم را نمیسنجند.
هدف از مطالعه حاضر طراحی و اعتبار سنجی آزمون آمادگیجسمانی عملیاتی ،جهت تعیین حدنصاب قابل قبول از نظر جسمانی برای اعزام
به عملیاتهای معاصر بود.
روشها :آزمودنیهای این مطالعه را مردان نظامی با میانگین سنی  03/5±4/94سال تشکیل دادند .پس از طراحی آزمون ،از روایی
محتوا ،ملاک و تمایز برای سنجش روایی و از روش آزمون-آزمونمجدد برای سنجش پایایی آزمون استفاده شد .شاخصهای فیزیولوژیک
ضربان قلب ،لاکتات خون و میزان درک فشار بورگ ( ،)RPEبرای تعیین شدت آزمون طراحی شده بکار رفتند .برای تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS-18استفاده شد.
یافتهها :آزمون به صورت چرخهای و متشکل از  99ماده پشت سرهم طراحی شد .در بررسی روایی محتوایی ،اجزایی از آزمون که
شاخص روایی محتوایی آنها کمتر از حد مورد قبول بود ،اصلاح و تغییرات لازم در آنها انجام شد .سپس مراحل روایی آنها تکرار شد تا مقدار
مطلوب ،یعنی نسبت روایی محتوا بیش از  3/55و شاخص روایی محتوا بیشتر از  3/90بدست آمد .بین زمان آزمون طراحی شده با زمان
آزمون آمادگیرزم آمریکا ( )ACRTهمبستگی مثبت و با میانگین مجموع سه آزمون استقامتی و با مسافت طی شده در آزمون کوپر همبستگی
منفی و معنادار مشاهده شد .زمان انجام آزمون در تکاوران نخبه و غیرنخبه اختلاف معنادار داشت .بین زمان آزمون و زمان آزمونمجدد
همبستگی معنادار مشاهده شد.
نتیجهگیری :نتایج این مطال عه نشان داد که آزمون طراحی شده از روایی محتوایی ،ملاکی و تمایز و همچنین پایایی قابل قبولی
برخوردار است .همچنین متغیرهای فیزیولوژیک ضربان قلب و غلظت لاکتات خون و  RPEقبل و بعد از آزمون نشان دادند که شدت آزمون،
بیشینه است.
کلیدواژهها :آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ،روایی ،پایایی ،مردان نظامی.
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روشها
مطالعه حاضر از نوع طراحی ابزار بود و جامعه مورد مطالعه در
این تحقیق را مردان نظامی ،تشکیل دادند .تعداد  01نفر به عنوان
آزمودنی جهت طراحی آزمون و تعیین روایی ملاکی در این مطالعه
شرکت کردند .اما برای روایی سنجی تمایز 05 ،نفر دیگر از نظامیان
به دو گروه تکاوران نخبه (95نفر) و تکاوران غیرنخبه (90نفر)
تقسیم شدند .از طرفی برای طراحی آزمون با  92نفر از فرماندهان
و متخصصین آمادگی جسمانی شرکت کننده در رزم مصاحبه شد.
محقق در این مطالعه آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی را ،طراحی
کرد و پس از طراحی آزمون ،روایی و پایایی آزمون را تعیین نمود.
معیارهای ورود به مطالعه جهت انجام آزمونهای جسمانی شامل:
سلامتی کامل ،عدم آسیب دیدگی و سابقه حضور در رزم بود .در
عین حال مهمترین معیار خروج از مطالعه عبارت بود از اینکه
آزمودنی آزمون آمادگی جسمانی را نتواند تا انتها انجام دهد.

Downloaded from militarymedj.ir at 21:54 +0430 on Tuesday May 18th 2021

دفاع با اقتدار از مرز و بوم و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران
مستلزم وجود نیروهای مسلح آماده و ورزیده میباشد .نیروی انسانی
در بُعد نظامی دارای چندین مشخصه ممتاز است که نقش آن را
همچنان ضروری و منحصر به فرد می سازد .اولین مؤلفه آمادگی
نیروهای مسلح ،آمادگی جسمانی است .ابعاد دیگر آمادگی که در
دنیا مورد توجه بسیاری از مدیران و فرماندهان در سطح نیروهای
مسلح قرار دارند و هزینههای هنگفتی برای تأمین آن پرداخت
میکنند عبارتند از :آمادگیهای پزشکی ،اجتماعی ،تغذیهای،
محیطی ،رفتاری ،معنوی و روانی (.)9
نزدیک به سی سال است که ارتش آمریکا به منظور سنجش
آمادگی جسمانی نظامیان خود از آزمون Army Physical
 )APFT( Fitness Testاستفاده میکند ( .)2اما به دلیل اینکه
 APFTآمادگی جسمانی مورد نیاز برای عملیات و رزم را نمیسنجد
( )0مورد نقد واقع شده است ،به همین دلیل ارتش آمریکا آزمون
آمادگی جسمانی جدیدی به نام Army Combat Readiness
 )ACRT( Testرا پیشنهاد کرده است ( .)4در واقع  ،ACRTبه
منظور سنجش اجزای مورد نیاز آمادگی جسمانی برای بهبود
عملکرد نظامیان در حین انجام عملیات و رزم طراحی شده است
( .)5این در حالی است که به رغم توصیه رهبران دینی و ملی به
افزایش آمادگی جسمانی در رزم ،هنوز هم پژوهش جامع و کاملی
در مورد وضعیت موجود آمادگی جسمانی در رزم نیروهای مسلح در
ایران نداریم ،شاخصهای آمادگی جسمانی ،نورم استاندارد ندارند،
آزمونهای سنجش آمادگی جسمانی و آمادگی رزمی یا وجود ندارند
و یا در صورت وجود از اعتبار کافی برخوردار نیستند (.)5
ارزیابی صحیح آمادگی رزم نظامیان ،با توجه به نوع وظایف و
مأموریت ،از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اطلاعات بسیار مهمی را
در اختیار فرماندهان آموزش و عملیات قرار میدهد ( .)9یک اصل
انکارناپذیر این است که نیروهای مسلح برای اجرای مؤثر عملیات
و رزم باید آمادگی ایده آلی داشته باشند ،ولی باید دقت کرد که در
زمان شروع جنگ فرصتی برای ارتقاء آمادگی جسمانی وجود ندارد
و این تأکید در زمان صلح امکان پذیر است.
در ماه می سال  ،2334فرماندهان ارتش و ستاد فرماندهی
ارتش آمریکا که در یک پایگاه عملیاتی خط مقدم در شمال عراق
در حال عملیات بودند ،بارها تحت آتش سنگین خمپاره دشمن قرار
گرفتند .پس از حمله ،فرمانده گروهان مستقر در محل متوجه شد
که یکی از سربازان تحت امر وی سعی دارد فرد دیگری را که دچار
خونریزی شده حرکت دهد ،اما سرباز از قدرت بدنی کافی برای
حرکت فرد مجروح برخوردار نبوده و مجبور شد صبر کند تا نیروی
کمکی از راه برسد .جالب آن است که این سرباز APFT ،را به
خوبی پشت سر گذاشته بود ( .)0این امر دو حقیقت تلخ را آشکار
ساخت )9 :نیازهای جسمانی و رزمی نظامیان میبایست به نحو
مؤثرتری تأمین گردد )2 ،ارتش برای تأمین این نیازها ،نباید به
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مقدمه

برنامههای آمادگی جسمانی فعلی ،اکتفا نماید ( .)0امروزه
بخشهای مختلف نیروهای نظامی به این امر پی بردهاند که
آزمونهای آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت قادر نیستند که
نظامیان را برای سختی عملیات در رزم آماده نمایند ( .)1توانایی
پرسنل نظامی در زمان عملیات ،میبایست بیش از مقداری باشد
که آنها برای انجام آزمون آمادگی جسمانی ویژه بخش خود به آن
نیاز دارند .در واقع آنها باید قادر باشند وظایف اصلی میدان جنگ
را نیز با کیفیت حداکثری ،انجام دهند .از منظر جسمانی ،تعریف
وظایف سرباز در نبرد از نظر بسیاری از محققان به شرح زیر است:
توانایی پریدن ،سینهخیز رفتن ،غلت ،توقف ،شروع مجدد حرکت،
خمیده دویدن ،بالا رفتن(از طناب یا شیب) ،هل دادن ،کشیدن ،با
سرعت دویدن و حمل بارهای سنگین در مسافتهای طولانی (.)0
علیرغم تغییر شیوه رزم در عملیاتهای معاصر ،ارزیابی
آزمونهای آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی همچنان بدون
تغییر باقی مانده است .با وجود رویکرد اخیر جمهوری اسلامی ایران
در دفاع از مظلوم در هر نقطه از دنیا و همچنین مقابله با دشمن،
خارج از مرزهای جغرافیایی ،نبردهای معاصر رویکردی متفاوت به
خود گرفتهاند و بالطبع از آمادگیهای رزمی متفاوتی نیز بهره
میبرند .بنابراین آزمونهای آمادگی جسمانی مورد استفاده در
بخشهای مختلف نیروهای نظامی میبایست از جامعیت ،اعتبار و
دقت بیشتری برخوردار باشند تا آمادگی رزمنده را برای رویارویی با
سختیهای عملیات و رزم ارتقاء دهند .ارزیابی آمادگی جسمانی
عملیاتی پرسنل نظامی ،یکی از روش های تعیین وضعیت موجود
است و هر چقدر این ارزیابی دقیقتر و نزدیکتر به میدان نبرد
باشد ،انعکاس واضحتری از وضعیت موجود را در بر خواهد داشت.
بنابراین هدف از این مطالعه برای اولین بار در ایران ،طراحی و
اعتبارسنجی آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی با استفاده از
روشهای علمی و تعیین روایی و پایایی آزمون بود.
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روش انجام طرح :به کمک مطالعات اکتشافی و با استفاده
از تحلیل وظایف و نیازمندیهای جسمانی در رزم ،مصاحبه با
فرماندهان و متخصصین آمادگی جسمانی و طراحی تمرین شرکت
کننده در رزم که حداقل لیسانس تربیت بدنی داشته باشند یا
دورههای مربیگری آمادگی جسمانی را گذرانده باشند ،تماشای
فیلمهای موجود و مرور ادبیات پیشینه ،ابتدا فهرست جامعی از
حرکات حیاتی در رزم استخراج گردید ،سپس نیازهای فیزیولوژیک
مورد نیاز این حرکات معین شد و در نهایت آزمون میدانی سنجش
آمادگی جسمانی مورد نیاز در رزم طراحی شد .پس از طراحی
ابتدایی آزمون ،با استفاده از روایی محتوایی ()Content validity
ادعای محقق برای طراحی آزمون سنجش توان رزم بار دیگر توسط
مصاحبهای دقیق و علمی آزمایش شد .آزمون طراحی شده مجدداً
توسط فرماندهان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و با استفاده
از روایی ملاکی ( )Criterion Validityو تمایز ( Discriminative
 ،)validityبه این سؤالات پاسخ داده شد که :آیا زمان انجام آزمون
طراحی شده با نمرات حاصل از آزمون ملاک ،همبستگی و ارتباط
دارد؟ و اگر دارد این میزان چقدر است؟ سؤال دوم آیا آزمون طراحی
شده قادر است افراد نخبه و غیر نخبه را از یکدیگر جدا کند؟ و
اینکه پایایی آزمون طراحی شده چقدر است؟
تعیین روایي محتوایي :در این روش ،آزمون طراحی شده
و جزئیات آن در اختیار متخصصان و فرماندهان گذاشته شد و از
آنها خواسته شد که مشخص کنند آیا آزمون طراحی شده ،شاخص-
های آمادگی جسمانی در عملیات را اندازهگیری میکند یا خیر؟ و
این که آیا مراحل آزمون کل محتوای آزمون را در بر میگیرد یا
خیر؟ برای بررسی روایی محتوایی آزمون به دو شیوه عمل شد:
الف) شاخص نسبت روایی محتوایی :این شاخص توسط لاوشه( CH
 )Lawsheطراحی شده است ( .)93ب) شاخص روایی محتوایی یا:
جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل( Waltz
 )& Bausellاستفاده شد (.)99
روایي ملاکي :برای اثبات ادعای محقق مبنی بر سهم
آمادگی هوازی ،ظرفیت بی هوازی و استقامت عضلانی در آزمون
طراحی شده ،از آزمونهای  ،ACRTکوپر ،رست ،دراز و نشست،
شنا سوئدی و پرش استقامتی  03ثانیه استفاده شد و ضریب
همبستگی بین آزمون طراحی شده با آزمون ملاک محاسبه گردید.
روایي تمایز :آیا آزمون طراحی شده قادر است افراد نخبه و
غیر نخبه را از نظر آمادگی جسمانی مورد نیاز در عملیات ،از یکدیگر
تمایز دهد؟ در این مرحله یک گروه از نظامیان که در آزمونهای
قبلی آمادگی جسمانی ،نمره بالاتری کسب کرده بودند و از نظر
فرمانده و مسئول تربیت بدنی نیز این افراد از آمادگی بهتری در
اجرای مأموریتها برخوردار بودند به عنوان گروه نخبه در نظر
گرفته شدند و زمان انجام آزمون طراحی شده این گروه با گروه
دیگری که نمره آزمونهای قبلی آنها پایینتر بوده است مقایسه
شد.

پایایي آزمون :برای تعیین پایایی آزمون نیز از روش آزمون-
آزمون مجدد ( )Test-retestاستفاده شد .یعنی همان آزمودنیها
پس از یک هفته مجدداً آزمون را انجام دادند .نتیجه بدست آمده
از دوبار آزمون ،مورد نظر قرار گرفت و ضریب همبستگی آنها
محاسبه شد.
ترتیب آزمون طراحي شده :برای طراحی آزمون جدای
از طراحی های اولیه که روی کاغذ و با نظر متخصصین شکل
گرفته بود 0 ،مرحله پایلوت در میدان و با حضور نظامیان انجام شد.
آزمون طراحی شده نهایی شامل مواد میدانی بود که در یک زمین
خاکی روباز با ابعاد  93متر (طول) در  03متر (عرض) انجام شد .در
حین انجام آزمون ،از شرکتکنندگان خواسته شد تا چرخه مورد
نظر را تا حد امکان سریع انجام داده و برای انجام آزمون پیراهن،
شلوار و پوتین نظامی ،به همراه بار مبنا به وزن  99233گرم شامل
(جلیقه ،فانسقه ،کوله پشتی ،یک قمقمه پر از آب ،چهار خشاب
کلاشینکف پر از تیر جنگی ،سرنیزه 2 ،عدد نارنجک) و یک نمایشگر
ضربان قلب پُلار ( )Polar heart rate monitorبه همراه داشته،
کلاه فلزی جنگی به سر بگذارند .شرکتکنندگان قبل از انجام
آزمون کاملاً با آن آشنا شدند و به آنها گفته شد که دو بار آزمون را
به صورت تمرینی انجام دهند و سپس آزمون اصلی را در مدت
زمان مقرر انجام دهند .پس از انجام آزمون ،زمان انجام چرخه،
ضربان قلب ،غلظت لاکتات خون و میزان فشار درک شده ثبت
گردید .سپس با استفاده از نظر متخصصین ،روایی محتوایی مواد
آزمون طراحی شده مورد پرسش قرار گرفت.
اجرای آزمون :آزمودنیها  41ساعت قبل از برگزاری آزمون در
هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند تا بدن فرصت ریکاوری کامل
را داشته و از استحصال نتایج غیرواقعی اجتناب شود .در روز آزمون
قبل از صرف صبحانه ،ضربان قلب استراحت توسط ضربان سنج
پلار ،قد بهوسیله قد سنج استاندارد ،وزن بهوسیله ترازوی دیجیتال
سکا ساخت آلمان و برآورد درصد چربی ( )92آزمودنیها با استفاده
از کالیپر اسلایمگاید و روش اندازهگیری ضخامت چربی سه نقطهای
سینه ،شکم و ران اندازهگیری و ثبت گردید .سپس بین ساعت 9
تا  1صبح ،صبحانه شامل نان ،پنیر ،حلوا شکری ،قند و چای را میل
کردند .هیچ محدودیتی برای میزان صبحانه دریافتی وجود نداشت.
بعد از صرف صبحانه به مدت دو ساعت در میدان موانع ،با مراحل
مختلف آزمون آشنا شدند .قبل از شروع آزمون ،آزمودنیها به مدت
 93دقیقه گرم کردند و یک ارسال کننده ضربان قلب پلار روی
سینه آنها طوری بسته شد که ضربان قلب روی دو عدد نمایشگری
که در دست خودشان و دست ثبت کننده قرار داشت نمایان میشد.
ضربان قلب در زمان استراحت و قبل از آزمون (پس از گرم کردن)
اندازهگیری و ثبت شد .با اعلام استارت ،آزمون را شروع کردند .زمان
انجام آزمون به وسیله کورنومتر و توسط دو نفر آزمونگر ثبت شد.
در طول مسیر حرکت یک نفر نیز همراه آزمودنی حرکت میکرد تا
خطاهای احتمالی را ثبت نماید .پس از پایان آزمون طراحی شده،
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طراحي آزمون آمادگي جسماني عملیاتي :آزمون
طراحی شده به صورت چرخهای و متشکل از  99ماده است که باید
پشت سر هم انجام شوند (شکل .)9-این  99ماده عبارتند از)9 :
دوی  433متر  )2عبور از طول کانال  )0بالارفتن از مانع 955
سانتیمتری  )4عبور از روی چوب موازنه شیبدار  )5حرکت با پای
پهلو به سمت راست  )5حرکت با پای پهلو به سمت چپ  )9سینه
خیز  )1ساخت سنگر ،عقب روی و پرتاب نارنجک  )0پرش از روی
موانع کوتاه همراه با زیگزاگ  )93حمل مجروح و  )99دو سرعت
 93متر .سپس با استفاده از نظر متخصصین (شامل فرماندهان و
متخصصین آمادگی جسمانی شرکت کننده در رزم) ،روایی محتوایی
مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،22اسفند 2911

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.12.1260

نتایج

Downloaded from militarymedj.ir at 21:54 +0430 on Tuesday May 18th 2021

زمان انجام آزمون ،غلظت لاکتات خون انگشت سبابه دست راست
(در دو حالت استراحت و بلافاصله پس از تمرین توسط دستگاه قابل
حمل و سبک  Lactate Scoutمدل  ،)EKFمیزان درک فشار (بر
اساس مقیاس درک فشار بورگ (درجه بندی شده از  5تا ،))23
ضربان قلب پایان و ضربان قلب یک دقیقه پس از پایان آزمون
اندازهگیری و ثبت گردید .در پایان ،آزمودنیها به مدت  5دقیقه،
ریکاوری را انجام دادند .برای ایجاد انگیزه بین آزمودنیها برای
اجرای آزمون با نهایت تلاش و جدیت ،دو تدبیر اتخاذ گردید :ابتدا
از مکانیسم تشویق استفاده شد که به نفرات برتر اول تا سوم
هدایای نقدی اهدا خواهد شد .همچنین آزمودنیها از بین دو یگان
عملیاتی مختلف انتخاب شدند تا انگیزه رقابت بین آنها افزایش
یابد .در صورتی که نارنجک به هدف اصابت نمیکرد ،ده ثانیه زمان
به ازای هر خطا در پرتاب نارنجک به زمان کل آزمون اضافه شد.
تجزیه و تحلیل دادهها :نتایج حاصل از طراحی آزمون،
ابتدا از طریق آمار توصیفی بر حسب شاخصهای مرکزی و
پراکندگی و رسم جداول ارائه گردید .برای تعیین روایی محتوا از
نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی استفاده شد .سپس
برای بررسی فرضیههای پژوهش ،ابتدا برای کشف رابطه بین
آزمون طراحی شده با آزمونهای ملاک (تعیین روایی ملاکی) و
همچنین آزمون مجدد (تعیین پایایی آزمون طراحی شده) از آزمون
ضریب همبستگی استفاده شد .برای تمایز دادن افراد نخبه و
غیرنخبه (تعیین روایی تمایز) نیز از آزمون  Tاستفاده شد .از نرم
افزار  SPSSنسخه  23استفاده شد و در تمامی آزمونها سطح
معناداری  P˂ 3/35لحاظ گردید.
همچنین برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی تدابیر لازم
اتخاذ گردید و در روز آزمون با هماهنگی بهداری ،یک آمبولانس
بههمراه پزشک در محل برگزاری آزمون حضور داشتند .آزمودنیها
فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق که مورد تأیید کمیته اخلاق
و شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) است را
مطالعه و امضاء کردند.

مواد آزمون طراحی شده مورد پرسش قرار گرفت و نتایج زیر بدست
آمد.
توصیف روایي محتوایي :تعداد  92نفر متخصص جزئیات
آزمون را مورد ارزیابی قرار دادند ،حداقل مقدار  CVRقابل قبول
بر اساس جدول برای  92نفر بایستی  3/55باشد .اما با توجه به
تکرار مراحل روایی در نهایت با تأیید اجزای آزمون توسط
متخصصین ،عدد بدست آمده برای هر جزء از آزمون در محدوده
مطلوب بدست آمد .حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص CVI
برابر با  3/90است و اگر شاخص  CVIگویه ای کمتر از  3/90بود
آن گویه حذف شد .در این قسمت نیز همه متخصصین به گویههای
موردنظر نمره  4دادند و شاخص روایی محتوایی بالاتر از  3/90برای
هر گویه بدست آمد .از آنجایی که بین افراد مختلف در زمینه روایی
آزمون توافق وجود داشته است ،این آزمون مورد تأیید نخبگان و
دارای روایی محتوایی است.
در جدول  9-مشخصات دموگرافیک آزمودنیها شامل سن،
قد ،وزن ،شاخص توده بدن و درصد چربی آزمودنیهای مورد
مطالعه آورده شده است.
رابطه بین زمان آزمون طراحی شده با زمان  ،ACRTمیانگین
توان آزمون رست ،تعداد دراز و نشست ،تعداد شنا سوئدی ،تعداد
پرش استقامتی  03ثانیه و مسافت طی شده در آزمون کوپر در
جدول 2-آورده شده است .با توجه به اینکه دادهها از توزیع نرمال
برخوردار بودند ( )p˃0.05از آزمون همبستگی و ضریب پیرسون
استفاده شد.
مطابق با دادههای جدول 2-بین زمان آزمون طراحی شده و
زمان آزمون  ACRTهمبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد.
همچنین زمان آزمون طراحی شده با میانگین مجموع سه آزمون
استقامتی همبستگی منفی و معناداری دارد .علاوه بر این بین زمان
آزمون طراحی شده و مسافت طی شده در آزمون کوپر همبستگی
منفی و معناداری مشاهده شد .بنابراین میتوان گفت که استقامت
عضلانی و استقامت هوازی ،دو عامل مهم در آزمون طراحی شده
میباشند .با توجه به دادههای فوق میتوان نتیجه گرفت که آزمون
طراحی شده از روایی ملاکی قابل قبولی برخوردار است.
اختلاف بین زمان انجام آزمون طراحی شده در افراد نخبه با
افراد معمولی در جدول 0-آمده است .با توجه به اینکه دادهها از
توزیع نرمال برخوردار بودند ( )p˃0.05از آزمون  Tمستقل استفاده
شد.
مطابق با دادههای جدول 0-بین زمان آزمون طراحی شده در
افراد نخبه و افراد معمولی اختلاف معناداری مشاهده شد ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت آزمون طراحی شده ،قادر است افراد نخبه و
غیر نخبه را از یکدیگر تمایز دهد.
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سن (سال) آزمودنی های طراحی آزمون
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن
درصد چربي
سن (سال) افراد نخبه
سن (سال) افراد غیرنخبه
درصد چربي افراد نخبه
درصد چربي افراد غیرنخبه

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

23
955
50
29/4
93/5
20
24
99/9
95/2

49
900
939/2
09/5
25/5
05
00
91/0
25/5

03/5
999
54/90
25/91
95/41
09/9
20/9
94/4
23/5

4/94
5/42
99/23
2/00
4/00
9/14
0/10
2/5
5/0

زمانACRT

زمان

درازونشست

میانگین توان

پرش

شنا سوئدی

کوپر

مجموعاستقامتی

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

3/130

3/333

-3/325

3/024

-3/399

3/991

-3/092

3/949

-3/995

3/400

-3/529

3/322

-3/545

3/335

آزمون

 :Pسطح معناداری

 :Rضریب همبستگی

جدول .9-مقایسه بین زمان (دقیقه) آزمون طراحی شده در افراد نخبه با افراد معمولی
افراد نخبه
افراد معمولي

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

آمارهT

درجه آزادی

سطح معناداری

3/21
3/99

3/39
3/99

-5/9

94

3/333

رابطه بین زمان انجام آزمون طراحی شده با زمان انجام آزمون
مجدد ،در جدول 4-آورده شده است .با توجه به اینکه دادهها از
توزیع نرمال برخوردار بودند ( )p˃0.05از آزمون همبستگی و
ضریب پیرسون استفاده شد .مطابق با دادههای جدول 4-بین زمان
آزمون طراحی شده و زمان آزمون مجدد همبستگی مثبت و
معناداری مشاهده شد .با توجه به دادههای فوق میتوان نتیجه
گرفت آزمون طراحی شده از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
با استفاده از رگرسیون خطی و با روش قدم به قدم
( ،)Stepwiseمعادله رگرسیون جهت پیش بینی زمان انجام دادن
آزمون طراحی شده به عنوان متغیر مستقل با استفاده از متغیرهای

وابسته و زمینهای اندازهگیری شده طراحی شد .خلاصه دو مدل
طراحی شده در جدول 5-آمده است.
از بین متغیرهای وابسته تنها دو متغیر به عنوان متغیرهای
پیشبینیکننده زمان انجام آزمون طراحی شده بیشترین سهم را
داشتند و معنادار شدند .در واقع مجموع تعداد دراز و نشست ،شنا
سوئدی و پرش  03ثانیه (آزمونهای استقامت عضلانی) و همچنین
مجموع آزمونهای استقامت عضلانی باضافه آزمون کوپر (آزمون
سنجش ظرفیت هوازی) به عنوان بهترین پیش بینی کنندههای
زمان انجام آزمون طراحی شده استخراج شدند.

جدول .4-رابطه بین زمان آزمون طراحی شده با زمان آزمون مجدد
زمان آزمون مجدد
ضریب همبستگي

سطح معناداری

3/135

3/339

زمان آزمون طراحي شده
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جدول  .2-رابطه بین زمان آزمون طراحی شده با زمان آزمون  ،ACRTمیانگین توان آزمون رست ،تعداد دراز و نشست ،تعداد شنا سوئدی ،تعداد
پرش استقامتی  03ثانیه ،مجموع  0آزمون استقامتی و مسافت طی شده در آزمون کوپر
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جدول .2-متغیرهای دموگرافیک آزمودنی های مورد مطالعه
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مدل

ضریب تعیین

ضریب همبستگي
a

3/154
3/090b

2
2

3/920
3/050

خطای استاندارد برآورد

ضریب تعیین تعدیلي

3/25110
3/99592

3/514
3/042

 :aپیش بینی کنندهها (ثابت) ،مجموع تعداد دراز و نشست ،شنا سوئدی و پرش  03ثانیه
 :bپیش بینی کنندهها (ثابت) ،مجموع تعداد دراز و نشست ،شنا سوئدی و پرش  03ثانیه بهاضافه مسافت طی شده در آزمون کوپر

جدول .5-ضرایب رگرسیون
ضرایب غیراستاندارد
مدل
مجموع  9آزمون استقامتي
ضریب ثابت
2

مجموع  9آزمون استقامتي
آزمون کوپر

B

خطای استاندارد

5/00
-3/391
99/24
3/399
-3/332

3/552
3/334
3/142
3/332
3/333

بتا

-3/154
-3/195
-3/419

سطح معناداری

92/44
-4/32
90/04
-1/02
-5/25

3/333
3/339
3/333
3/333
3/330

با توجه به جدول 5-در نهایت مدل زیر جهت پیش بینی زمان آزمون ارائه شده است:
زمان انجام آزمون به دقیقه = ( × -3/195مجموع سه آزمون استقامت عضلانی) ( × -3/419 +مسافت طی شده در آزمون کوپر)

بحث
هدف کلی این پروژه طراحی آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی
بود .محقق تلاش نمود تا آزمون طراحی شده از نوآوری برخوردار
بوده و از جهت روایی و پایایی یک آزمون قابل قبول باشد .از سوی
دیگر سعی بر آن شد تا آزمون طراحی شده قابلیتهای جسمانی و
مهارتی مورد نیاز در رزم را پوشش دهد و بتواند جایگزین
آزمونهای قبلی برای اعزام نظامیان به رزم باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت آزمون
طراحی شده از روایی محتوایی ،روایی ملاکی قابل قبولی برخوردار
است .همچنین از بین متغیرهای وابسته ،دو متغیر مجموع
آزمونهای استقامت عضلانی بهاضافه آزمون کوپر (آزمون سنجش
ظرفیت هوازی) به عنوان بهترین پیش بینی کنندههای زمان انجام
آزمون طراحی شده تعیین شدند .در عین حال آزمون طراحی شده،
قادر است افراد نخبه و غیر نخبه را از یکدیگر تمایز دهد .بعلاوه
آزمون طراحی شده از پایایی قابل قبولی نیز برخوردار است.
یکی از اهداف کاربردی طراحی چنین آزمونی از حیث اجرا،
استفاده از یک آزمون میدانی (و نه آزمایشگاهی) برای سنجش
آمادگی جسمانی مورد نیاز در رزم ،بوده است که به سهولت قابل
انجام باشد و به تجهیزات اندک برای سنجش نیاز داشته باشد.
آزمون طراحی شده به صورتی طراحی شده که با پیشرفت آزمودنی
قابلیت ارتقاء و افزایش سختی را دارد .همچنین برای اینکه چینش
موانع برای آزمودنی تکراری و عادی نشود ،این انعطاف را دارد که
براحتی مواد آزمون تغییر کنند .از مزایای دیگر آزمون طراحی شده
کم هزینه بودن میدان است و با حداقل وسایل در هر مکانی براحتی

میتوان آنرا پیاده نمود .همچنین کل فضایی را که اشغال میکند
یک فضای  03در  93متری است که چنین فضایی به راحتی در
اکثر پادگانها ،مراکز آموزشی و حتی منطقه تجمع در مقرر عملیاتی
در دسترس است .مزیت دیگر آزمون طراحی شده کنترل راحت آن
است و تنها با یک نفر کنترل کننده میتواند انجام شود و خطاهای
احتمالی ثبت گردد .آزمون طراحی شده نه تنها برای ایجاد تصویری
دقیق و صحیح از توانایی سرباز برای انجام وظایف نظامی در میدان
رزم ،بلکه برای ارزیابی قدرت ،استقامت ،و پویایی مورد نیاز در
میدان رزم نیز طراحی شده است .هر یک از مواد آزمون طراحی
شده به اجزای مختلف آمادگی جسمانی نیاز دارند .این مواد  99گانه
معرف اجزای کلیدی آمادگی جسمانی دخیل در انجام آزمون
طراحی شده میباشند .به نظر میرسد متناسب با نیازهای رزم تقریباً
اکثر عضلات ،واحدهای حرکتی و اجزای آمادگی جسمانی ،در این
آزمون بکار گرفته میشوند و هر سه سیستم انرژی زای فسفاژن،
گلیکولیز سریع و هوازی در این آزمون استفاده میشوند .از سوی
دیگر اغلب مهارتهای رزمی مورد استفاده در رزم را نیز پوشش
میدهد .بنابراین اجزای یازده گانه آزمون طراحی شده و ضرورت
قرار گرفتن این اجزا در آزمون آنها در زیر آمده است.
 )9دوی  433متر :هنگام دریافت آتش مؤثر و مستقیم ،سربازان
ناچار خواهند شد مسافتهای طولانیتری را بدوند تا بتوانند نجات
یابند )2 .عبور از طول کانال :نیروها در یک عملیات آفندی یا برای
جابجایی سریع حین قرار گرفتن زیر آتش مؤثر دشمن ،مجبور
خواهند بود جهت استتار و اختفای خود به حالت خمیده و با سرعت
حرکت کنند .در این مرحله افراد باید با سرعت هر چه بیشتر مسافت
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ده متری را از زیر پنج مانع با ارتفاع  9/23متر عبور کنند )0 .بالارفتن
از مانع  955سانتی متری :نیروها در یک عملیات آفندی برای عبور
از موانع با ارتفاع زیاد به کمک توان انفجاری اندام فوقانی و تحتانی،
از یک دیواره  955سانتی متری بالا خواهند رفت .عرض دیواره 43
سانتی متر و ضخامت آن  1سانتی متر میباشد )4 .عبور از روی
چوب موازنه شیبدار :ممکن است افراد نظامی در میدان جنگ
مجبور باشند که در حال حمل بار ،از تپه بالا رفته و از سمت دیگر
تپه پایین بیایند .برای شبیهسازی چنین شرایطی ،نیرو ابتدا یک
جعبه مهمات  93کیلوگرمی را با هر یک از دستها از زمین بلند
کرده ،سپس از روی یک تیر  0متری ،شیب را بالا رفته تا به ارتفاع
یک متری از سطح زمین برسند و مجدداً به طور معکوس از سمت
دیگر پایین بیایند .عرض تیرها  23سانتی متر میباشد .شرکت-
کنندگان نباید از روی تیرها پایین بیفتند .اگر فرد در اثر عدم تعادل
از روی تیر پایین بیاید ،میبایست مجدداً به ابتدای تیر برگشته و
پس از به دست آوردن تعادل خود ،به ادامه حرکت بپردازد)5،5( .
حرکت با پای پهلو به سمت راست و چپ :سربازان ممکن است
ناچار شوند در حین آتش و انتقال به شناسایی ،هدفگیری و اقدام
بر روی اهداف بپردازند .برای شبیهسازی این شرایط سرباز باید به
گونهای حرکت کند که ضمن حفظ دید در روبرو در حین حرکت،
 5متر به پهلوی راست ،سپس  5متر به پهلوی چپ خود بدود ،تا
سراسر دیوار شبیهسازی شده که روبروی او قرار دارد را طی کرده
و پوشش دهد .شرکت کننده در مرحله حرکت با پای پهلو مجاز
نیست که به گونه دیگری حرکت کند و در صورت هر گونه حرکتی
غیر از پای پهلو باید مسیر را از ابتدا طی نماید .به نظر میرسد از
این مرحله به بعد ،با توجه به زمان سپری شده ،سیستم هوازی نیز
پر رنگ تر میشود )9 .سینه خیز :سربازان با قرار گرفتن زیر آتش
مؤثر دشمن مجبور خواهد بود جهت استتار و اختفای خود در حالت
سینه خیز روی زمین بخزند .در حین انجام حرکت سینه خیز سرباز
میبایست چهار نقطه تماس بدن خود را با زمین حفظ کند و با
سرعت هر چه بیشتر ،تمامی مسافت  93متری را از زیر  2مانع به
ارتفاع  53سانتی متر (که در ابتدای و انتهای مسیر قرار دارند) در
همان حالت بخزد )1 .ساخت سنگر ،عقب روی و پرتاب نارنجک:
رزمندگان برای در امان ماندن از تیر مؤثر و مستقیم دشمن نیاز به
یک جان پناه دارند که با حداقل امکانات موجود ایجاد گردد.
بنابراین رزمنده تعداد  1عدد گونی  93کیلوگرمی پر شده با خاک
را به مسافت  93متر جابجا کرده و برای ساخت جان پناه اقدام به
ساخت سنگر میکند .در این مرحله برای ساخت سنگر ،رزمنده در
هر مرحله  2عدد گونی را از زمین برداشته مسافت  93متری را طی
کرده و در محلی که از پیش تعیین شده است قرار میدهد .سپس
با عقب روی به جای اول بر میگردد تا  2گونی دیگر را نیز بردارد.
در مجموع  4بار به سمت جلو ( 43متر) و  0بار نیز مسافت 93
متری را به صورت عقب روی ( 03متر) طی میکند .پس از ساخت
سنگر رزمنده  2عدد نارنجک همراه خود را به سمت اهداف فرضی

پرتاب میکند .اهداف در فاصله  23متری از سنگر و در انتهای
میدان آزمون قرار دارند و در واقع از دو حلقه لاستیک کامیون روی
هم تشکیل شدهاند .در صورتی که نتواند نارنجکها را دقیقاً به
اهداف بزند به ازای هر کدام 93 ،ثانیه به زمان آزمون اضافه خواهد
شد .این حرکت تمرکز و دقت فرد را در حین خستگی مورد ارزیابی
قرار می دهد )0 .پرش از روی موانع کوتاه همراه با زیگزاگ :نیروها
در یک عملیات آفندی و برای نزدیک شدن به دشمن نیاز دارند تا
از روی موانع طبیعی پرش کرده و عبور نمایند .همچنین ممکن
است مجبور شوند برای عبور از سد موانعی که در سر راهشان قرار
دارد ،به سرعت تغییر جهت دهند .در این مرحله افراد باید با سرعت
هر چه بیشتر بدوند و به صورت زیگزاگ از پشت مخروطی که در
کنار و جلوی هر مانع قرار دارد عبور کرده و برای جهش بعدی
پشت مانع دوم قرار بگیرند .پس از عبور از موانع کوتاه به ارتفاع
نیم متر ،رزمنده باید بتواند از روی یک مانع به ارتفاع یک متر نیز
با تمام سرعت عبور نماید .در مجموع در یک فضای  5متری 4
مانع نیم متری را پشت سر میگذارد و  5بار نیز تغییر مسیر میدهد
و بعد از مانع یک متری عبور خواهد کرد .فاصله بین این موانع 2
متر است .قرار دادن مانع یک متری در انتهای این مسیر به دلیل
برهم زدن الگوی حرکتی است (چون آزمودنی به موانع نیم متری
عادت کرده بود) که منجر به درگیری بیشتر سیستم عصبی عضلانی
می شود .اگر شرکتکننده باعث افتادن موانع شود ،میبایست موانع
را در جای خود قرار داده و مجدداً حرکت را انجام دهد .زمان از
دست رفته به علت انجام اشتباه حرکت (انداختن موانع) ،برای
شرکتکننده محاسبه شده و به زمان کل آزمون اضافه میشود.
 )93حمل مجروح :رزمنده ممکن است در میدان جنگ مجبور شود
که فرد مجروح را برای در امان ماندن از تیر مستقیم دشمن تا یک
مکان امن منتقل کند .برای شبیهسازی این شرایط ،سرباز باید یک
آدمک  19/5کیلوگرمی که روی زمین کشیده میشود را گرفته و
با سرعت هر چه بیشتر به سمت عقب بدود و مجروح را تا مسافت
 94/94متر حمل کند )99 .دو سرعت  93متر :رزمنده ممکن است
در میدان رزم به دلایل مختلف از جمله تک شیمیایی دشمن مجبور
شود به سرعت منطقه را ترک کند .در نتیجه باید با سرعت هر چه
تمامتر خود را از منطقه آلوده دور کند .بنابراین مسافت  93متر را
با حداکثر سرعت ممکن دویده تا آزمون به پایان برسد .در بین
اجزای آمادگی جسمانی که در آزمون طراحی شده مورد استفاده
قرار گرفتهاند چابکی بیشترین سهم را دارد و پس از آن به ترتیب
استقامت عضلانی ،ظرفیت هوازی ،توان و ظرفیت غیرهوازی ،و
قدرت عضلانی قرار دارند .نیازهای آمادگی جسمانی که برای هر
کدام از مواد آزمون ،تعیین شدهاند بدون در نظر گرفتن خستگی
حاصل از مواد قبلی آزمون است .بنابراین در هنگام اجرای پیوسته
مراحل ،سهم عوامل استقامتی (استقامت در سرعت ،استقامت در
توان ،استقامت در قدرت ،استقامت در لاکتات و استقامت هوازی)
مهمتر میشود ( .)90بسیاری از مواد آزمون طراحی شده نیازمند

آزمون آمادگی جسمانی در رزم :طراحی و اعتبارسنجی در نظامیان ایرانی 9250 /
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داشتن بالاتنه ،میان تنه و پایین تنه قوی میباشند و ارزیابی عملکرد
ترکیبی چندین عضله نتایج بهتری را جهت پیشبینی عملکرد فرد
نشان میدهند؛ در آزمون طراحی شده عضلات پایین تنه
پرکاربردترین عضلات هستند و پس از آن به ترتیب عضلات بالا تنه
و میان تنه قرار دارند ( .)94سیستم انرژی اولیه مورد استفاده در
حین انجام آزمون طراحی شده در همه مواد آزمون ،به ترتیب
عبارتنداز :سیستم گلیکولیز سریع (بیشترین مقدار) ،سیستم فسفاژن
و ترکیب گلیکولیز سریع و فسفاژن ( .)95در نگاه اول و با توجه به
مقادیر مربوطه به نظر میرسد که شاید توان غیرهوازی و ظرفیت
غیرهوازی برای پیشبینی عملکرد آزمون طراحی شده مناسبتر
باشند اما با در نظر گرفتن عضلات درگیر و زمان کلی آزمون
میتوان نتیجه گرفت که استقامت عضلانی و ظرفیت هوازی
بیشترین نقش را در اجرای بهتر آزمون دارند .البته لازم به ذکر است
که تنوع و تفاوت در نیازهای جسمانی به نوع مأموریت بستگی
دارد.
علت همبستگی قوی در زمان بین دو آزمون طراحی شده و
 ACRTرا میتوان به شدت تقریباً یکسان فعالیت و همچنین
بکارگیری عضلات مشابه در دو آزمون نسبت داد که موجب
درگیری سیستمهای انرژی تقریباً مشابهی می شود ( .)95مقادیر
ضربان قلب پایان و غلظت لاکتات خون در آزمون طراحی شده
بالاتر بود که نشان از شدت بالاتر آزمون طراحی شده دارد ،این در
حالی است که فشار درک شده و ضربان قلب یک دقیقه بعد از
آزمون مؤید این مطلب هستند .نکته قابل توجه این است که در
آنالیز وظایف رزمندگان اسلام در رزم معاصر به تفاوتهایی با
 ACRTدست یافتیم که در آزمون طراحی شده اصلاح و بکارگیری
شد .از مهمترین موادی که در آزمون طراحی شده وجود دارد و
 ACRTفاقد آن است عبارتنداز :کانال به طول  93متر ،دیواره 955
سانتیمتری ،تپه شبیه سازی شده با چوب موازنه شیبدار،
سنگرسازی با گونی ،عقب روی ،پرتاب نارنجک ،ترکیب زیگزاگ
با پرش از روی موانع کوتاه و دو سرعت  93متر انتهایی .این مواد
باعث شده تا طراحان آزمون ادعا کنند که آزمون طراحی شده همه
عضلات حتی عضلاتی که در انقباضات اسنتریک اندام تحتانی درگیر
میشوند (بویژه در حرکت از روی چوب موازنه شیبدار ،حرکت عقب
روی و پرش از روی موانع کوتاه) را بکار گرفته است .همچنین
انجام حرکاتی که به دقت نیاز دارند مثل پرتاب نارنجک که
مهارتهای حرکتی را شامل میشود به آزمون اضافه شده است.
در واقع برای طراحان آزمون مهم بود که دقت و هماهنگی عصبی
عضلانی آزمودنیها را در اوج خستگی ،ضربان قلب و تجمع لاکتات،
ارزیابی کنند .همچنین ترکیب حرکت زیگزاگ با پرش از روی
موانع کوتاه نیز به هماهنگی عصبی عضلانی بیشتری نیاز دارد که
در آزمون طراحی شده گنجانده شده است .در انتهای آزمون دو
سرعت  93متر گنجانده شده تا آزمودنی با انگیزه و حداکثر تلاش
آزمون را به پایان برساند .عبور از یک کانال  93متری مستلزم

دویدن در حالت خمیده است که این حرکت نیز عضلات ویژهای را
درگیر میکند که در حالت دویدن معمولی درگیر نمیشوند و یک
حرکت حیاتی در رزم محسوب میگردد .دیواره  955سانتیمتری
نیز توان انفجاری اندام فوقانی و تحتانی را هدف قرار داده است.
ظرفیت بی هوازی در  ACRTسهم نسبتاً کمی در عملکرد
کلی دارد .همچنین در آزمون طراحی شده نیز سهم ظرفیت
بیهوازی ناچیز بود و نسبت به سایر اجزای آمادگی جسمانی سهم
کمتری را داشت .در واقع زمان کلی آزمون طراحی شده نشان
دهنده این موضوع است که سهم سیستم انرژی اکسیداتیو بیشتر
از سهم گلیکولیتیک بی هوازی است .آزمون رست از نظر الگوی
حرکتی-عضلانی ،مراحل کار و استراحت تفاوت زیادی با
مهارتهای حرکتی مورد استفاده در آزمون طراحی شده دارد و
دارای ویژگیهای اختصاصی آزمون طراحی شده به منظور سنجش
توان و ظرفیت بی هوازی در نیروهای نظامی نیست .در پژوهشی
ارتباط معناداری بین آزمون رست با آزمون  033یارد رفت و برگشت
که از نظر مسافت مشابه بودند مشاهده کردند ( .)99محقق عنوان
می کند که مسافت آزمون رست با آزمون مورد نظر یکسان بوده
است و شاید یکی از علل ارتباط معناداری بین دو آزمون مورد نظر،
مسافت یکسان بین دو آزمون بوده است .از اینرو زمان مفید در
آزمون رست ،کمتر از یک دقیقه است و حداکثر مسافتی که در این
آزمون طی میشود  293متر است .این در حالی است که مسافت
طی شده در آزمون طراحی شده حدود  553متر است بنابراین از
جهت کمی نیز این دو آزمون به هم شبیه نیستند.
آزمونهای سنجش استقامت عضلانی جزء آزمونهای متداول
در مجموعههای نظامی است که بخشی از معیارهای اعزام به رزم
را تشکیل دادهاند .تمرینات استقامت عضلانی با استفاده از وزن بدن
به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه تربیت بدنی ارتش آمریکا
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)91اما برنامه تمرینی ارتش آمریکا
شاید بهترین برنامه برای بهبود استقامت عضلانی نباشد Sell .و
همکاران نشان دادند که سربازان پس از یک برنامه تمرینی هشت
هفتهای بهینه شده ،نسبت به برنامه تمرینی ارتش آمریکا ،تعداد
دراز و نشست بیشتری انجام دادند ( .)90این در حالی است که
نیازمندیهای جسمانی و الگوهای حرکتی در رزم بسیار پیچیده و به
شکل یک مجموعهای از مهارتها و تواناییهای جسمانی وجود
دارند .بنابراین استقامت عضلانی یک قسمت از بدن شاید نتواند
نشانگر استقامت عضلانی کل بدن باشد ،بنابراین رابطه میانگین
تعداد کسب شده در هر کدام از سه آزمون استقامتی دراز و نشست،
شنا سوئدی و پرش  03ثانیه با زمان آزمون طراحی شده مورد
سنجش قرار گرفت و مشاهده شد که زمان آزمون طراحی شده با
میانگین مجموع سه آزمون استقامتی همبستگی منفی و معناداری
دارد Harman .و همکاران گزارش دادند که تعداد شنا سوئدی
همبستگی معناداری با زمان به انجام رساندن در وظیفه نجات
مصدوم دارد ( .)23در همین مطالعه تعداد دراز و نشست همبستگی
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معناداری با زمان به انجام رساندن میدان موانع هفت ایستگاهی
داشته است Hogan .و همکاران ارتباط بین تعداد دراز و نشست با
اتمام وظیفه خنثی نمودن مهمات را نشان دادند ( .)29طراحان
تمرین اعتقاد دارند که استقامت عضلات مرکزی تنه ،نقش مهمی
در عملکرد ورزشی دارند ( .)22با توجه به تنوع حرکات در رزم و
نقش عضلات ناحیه میانی تنه در ایجاد ثبات برای تنه به عنوان
تکیهگاه اصلی اجرای حرکات قدرتمند توسط اندام فوقانی و
تحتانی ،به نظر میرسد استقامت عضلات ناحیه مرکزی به ویژه
عضلات راست شکمی ،اهمیت ویژهای برای نظامیان شرکت کننده
در رزم دارند .طراحان  ACRTاستقامت عضلانی را به عنوان یکی
از مهمترین اجزای آمادگی جسمانی برای انجام موفقیت آمیز آزمون
مطرح کردهاند ( )90که با نتایج مطالعه ما نیز همخوانی دارد .یک
برنامه متعادل ،علمی و خوب که عضلات کلیدی در آزمون طراحی
شده را تقویت کند ،ممکن است به ارتقاء آمادگی جسمانی در رزم
کمک کند.
با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت آزمون
طراحی شده از روایی ملاکی قابل قبولی برای سنجش آمادگی
هوازی برخوردار است .ظرفیت هوازی یک جزء بسیار مهم در
آمادگی در رزم بشمار میآید ( .)20سیستم انتقال انرژی در طی
فعالیتهای ورزشی از دقیقه دوم تا چهارم تمرین سیستم بینابینی
بوده و به سمت سیستم هوازی سوق می یابد .از آنجایی که زمان
کلی آزمون طراحی شده بین  4تا  5دقیقه است بنابراین از حیث
اینکه آزمون طراحی شده از مواد مختلفی تشکیل شده اما با توجه
به زمان کلی آزمون میتوان ادعا کرد که سیستم هوازی یکی از
سیستم های اصلی مورد استفاده در آزمون طراحی شده میباشد.
 Williamsو همکاران گزارش کردند که ظرفیت هوازی که با
آزمون رفت و برگشت چند مرحله ای انجام شد با زمان به اتمام
رساندن آزمون  0/2کیلومتری با حمل کوله پشتی  95کیلوگرمی
همبستگی دارد ( )20که با نتایج مطالعه  Raysonو همکاران ()24
در پیش بینی زمان انجام پیاده روی  2/1کیلومتری با کوله پشتی
 95تا  25کیلوگرمی نیز همخوانی داشت .علاوه بر این Harman
و همکاران بیان کردند که اجرای وظیفه نجات مصدوم با ظرفیت
هوازی اندازهگیری شده با آزمون  0/2کیلومتر دویدن ارتباط معنادار
دارد ( Hogan .)23و همکاران نیز رابطه بین ظرفیت هوازی با
زمان اتمام خنثی نمودن مهمات ،مثبت و معنادار نشان دادند (.)29
طراحان  ACRTاعتقاد دارند که ظرفیت هوازی به عنوان یکی از
اجزای آمادگی جسمانی در  ACRTمطرح نیست ( )25اما در
مطالعه ما به عنوان یک ملاک مهم و پیش بینی کننده زمان انجام
آزمون طراحی شده بشمار میآید .نتایج مطالعه ما با نتایج مطالعه
 Jetteو همکاران همخوانی دارد ولی با مطالعه  Harmanو
 Bishopهمخوانی ندارد .علت این همخوانی و عدم همخوانی شاید
به زمان انجام آزمون بستگی دارد .در مطالعه  Harmanو Bishop
زمان انجام آزمون به ترتیب  51/2و  915/9ثانیه طول کشیده است

که ممکن است وابستگی بیشتری به سیستم گلیکولیتیک بیهوازی
داشته باشند.
بین زمان انجام آزمون طراحی شده در افراد نخبه و افراد
معمولی اختلاف معناداری مشاهده شد .با توجه به این دادهها
میتوان نتیجه گرفت که آزمون طراحی شده از روایی تمایز قابل
قبولی برخوردار است Dhahbi .و همکاران در سال  2395پس از
طراحی آزمون  5متر طناب کوهنوردی نتیجه گرفتند که نقطه
ضعف مطالعه آنها عدم توانایی تمایز کماندوهای نخبه از سربازان
معمولی بوده و پیشنهاد دادند که در مطالعات آینده برای تشخیص
کماندوهای که قادرند در عملیات شرکت کنند از روش روایی تمایز
استفاده شود ( .)25همان محقق در سال  2395چهل نفر از سربازان
نیروی مخصوص گارد ملی را بر اساس تمرینات و سطوح عملیاتی
به دو دسته کماندوهای ضدتروریسم و تیپ مداخله تقسیم کرد.
ایشان ملاحظه کردند که زمان اجرای آزمون  5متر طناب
کوهنوردی در گروه کماندوهای ضد تروریسم به طور معناداری
کمتر از گروه دیگر است و نتیجه گرفتند که آزمون آنها میتواند
بین دو گروه را تمایز دهد ( .)29در مطالعه حاضر نیز آزمون طراحی
شده توانست بین نخبهها و افرادی که از میزان آمادگی پایینتری
برخوردار بودند تمایز قایل شود .از سویی تمرین و تجربه اثر بسیار
قدرتمندی در پاسخهای فیزیولوژیک داشته و یک عامل حیاتی و
تأثیرگذار در افزایش عملکرد بهینه در ورزش است ( )21و
پاسخهای فیزیولوژیکی روانی را دستکاری میکند .در حقیقت شاید
تفاوت مشاهده شده بین گروه نخبه و غیر نخبه بطور عمده به
میزان تمرینات بیشتر در سربازان نخبه مربوط میشود ( .)20این
در حالی است که عدم توانایی در تشخیص تکاوران نخبه از
غیرنخبه ممکن است در حین مأموریتها منجر به افزایش تعداد
آسیب دیدگی و شکست در مأموریت شود.
با توجه به دادههای حاصل از آزمون مجدد میتوان نتیجه
گرفت آزمون طراحی شده از پایایی قابل قبولی برخوردار است .به
نظر میرسد عواملی مانند آشناسازی آزمودنیها قبل از اجرای
آزمون ،میزان آمادگی یکسان آزمودنیها ،دقت ضربانسنج و
همچنین دقت آزمون گیرنده در زمانگیری هنگام اجرای آزمون از
عوامل مهم در میزان پایایی آزمون باشد .برخی از محققین نتیجه
گرفتند که اگر آشناسازی انجام نشود ،به احتمال زیاد استانداردها
بسیار پایین خواهد آمد ،زیرا اثرات یادگیری برای آن قابل قبول
نیست ( .)03مرحله پرتاب نارنجک برای اندازهگیری دقت
آزمودنیها ،پس از مرحله ساخت سنگر و عقب روی و در حین
خستگی عصبی عضلانی قرار داده شد ،که فقط عدهی کمی از
آزمودنیها موفق به پرتاب صحیح نارنجک و اصابت آن به محل
معین شدند .با توجه به این موضوع به نظر میرسد که باید
آشناسازی بیشتری در این ماده قبل از انجام آزمون انجام میشده
است .از طرفی اثرات مخدوش کننده خستگی باقی مانده ،احتمالاً
بر پایایی یک جزء مشخص از آزمون تاثیر میگذارد بنابراین در
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تشکر و قدرداني :مراتب سپاسگزاری خود را از تمام کسانی
که در اجرای این پژوهش با تیم پژوهش همکاری کردند اعلام
میدارم.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
• با توجه با نتایج بدست آمده از تحقیق و تأیید روایی و پایایی
آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی طراحی شده ،پیشنهاد میشود با
یک جامعه آماری بزرگتر به یک روایی و پایایی قابل قبولتری
دست پیدا کرد و همچنین با استفاده از دادههای بیشتر در ردههای
سنی مختلف ،به یک نرم استاندارد و قابل تعمیم به جامعه مورد
مطالعه دست یافت .سپس یک دستورالعمل اجرایی جهت ابلاغ
آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ،به منظور گزینش و پایش آمادگی
جسمانی عملیاتی و ارتقاء آمادگی رزم تدوین گردد.

Downloaded from militarymedj.ir at 21:54 +0430 on Tuesday May 18th 2021

آشناسازی هدفمند از آزمودنیها خواسته شد تا موادی از آزمون
مانند حمل مجروح که باعث خستگی در آنها میشود را انجام
ندهند .در مطالعه  Aandstadو همکاران ،پایایی آزمون  23متر
شاتل ران جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی در پرسنل نظامی
با استفاده از روش آزمون مجدد به اثبات رسید ( )09که با مطالعه
ما همخوانی داشت .آنها در مطالعه خود دریافتند که نتایج آزمون
مجدد بهتر از آزمون اولیه بوده است که دلیل آن را به اثر یادگیری
و عادت آزمودنیها نسبت دادند .در مطالعهی دیگری که با هدف
تعیین پایایی مواد آزمونهای نظامی جهت ارزیابی آمادگی سربازان
برای شغل و وظایف در رزم انجام شد ،محققین نتیجه گرفتند که
اثرات یادگیری در برخی از مواد آزمون معنادار است ،بنابراین
آشناسازی قبل از انجام آزمون در این مواد برای کسب یک کمیت
ثابت ،نیاز است ( .)03در مطالعه حاضر نیز روند آشناسازی با مواد
آزمون انجام شد تا نقش یادگیری در آزمون مجدد به حداقل رسانده
شود .پایایی آزمون جدید سنجش ظرفیت بی هوازی برای
فرماندهان عملیاتی نیروی دریایی نروژ توسط  Angeltveitو
همکاران مورد آزمایش قرار گرفت .آنها نشان دادند که آزمون جدید
از پایایی قابل قبولی برای تعیین ظرفیت بی هوازی در نیروهای
عملیاتی ویژه برخوردار است ( )02و بیان کردند که جلسه آشناسازی
به دلایل فیزیولوژیک و تکنیکی ،ضروری است .از سوی دیگر
پایایی آزمون مجدد را به یکسان بودن سطح میدان آزمون از جهات
اصطکاک و سختی یا راحتی حرکت نسبت دادند .در آزمون طراحی
شده نیز هر دو دفعه آزمون در یک سطح مشابه و در زمین خاکی
برگزار شد .و شاید یکی از علل پایایی آزمون نیز همین شرایط
یکسان بوده است .تا کنون نیز داده ای وجود ندارد که پایایی
 ACRTرا نشان داده باشد.

در مطالعه حاضر ،آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی ،طراحی و
سپس اعتبارسنجی شد تا حد نصاب قابل قبول از نظر آمادگی
جسمانی جهت اعزام به عملیات را داشته باشد .همچنین اثبات
گردید که زمان انجام آزمون طراحی شده با زمان آزمون آمادگی
رزم ارتش آمریکا ،آزمونهای سنجش استقامت عضلانی ،ظرفیت
هوازی و زمان آزمون مجدد همبستگی معناداری دارد و قادر است
بین تکاوران نخبه از غیر نخبه تمایز ایجاد کند .در عین حال با
کمک مدل رگرسیون خطی ،مدلی ارائه شد که نقش استقامت
عضلانی و ظرفیت هوازی را در اتمام زمان آزمون طراحی شده
مشخص کرد.
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